Офіційні правила участі
у рекламній Акції під умовною назвою «ГРОШІ НА КАРТКУ»
(надалі – Акція і Правила відповідно)
1. Організатор та Виконавець Акції
1.1. Організатором Акції є Публічне акціонерне товариство «Платинум Банк», що
знаходиться за адресою: 03680, м. Київ, вул. Амосова, буд. 12, код ЄДРПОУ 33308489 (надалі –
Організатор).
1.2. Виконавцем Акції є ДП «Талан Коммунікейшнс «Talan Communications», що
знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 31, код ЄДРПОУ 30186969 (надалі –
Виконавець).
2. Мета проведення Акції
2.1. Акція направлена на рекламу (популяризацію) для збільшення кількості споживачів
послуг Організатора. Участь в Акції є безоплатною: Організатор та Виконавець не отримують
винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у
сфері грального бізнесу, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди. Процедура визначення
одержувачів Подарунків не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети
отримання прибутку.
3. Період та територія проведення Акції
3.1.
Акція триває з «14» березня 2016 року по «27» березня 2016 року включно (надалі
також – «період проведення Акції»).
3.2.
Акція проводиться на території України, за винятком тимчасово окупованих територій
та територій, на яких проводиться антитерористична операція.
4. Учасники Акції
4.1.
В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, яким на початок проведення Акції («14» березня 2016 року) вже виповнилось 18 років
та які є держателями платіжних карток Організатора (надалі – Картки), активованих до початку
та/або в період проведення Акції, строк дії яких закінчується не раніше «31» травня 2016 року (далі –
«Учасник» або «Учасники»).
5. Умови участі в Акції.
5.1.
Для того щоб взяти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам розділу 4 цих
Правил, необхідно протягом Періоду проведення Акції здійснити оплату будь-яких товарів чи послуг
з використанням Картки в торгово-сервісній мережі України та мережі інтернет на суму, що
дорівнює чи перевищує 400, 00 (чотириста гривень) грн. 00 коп. однією транзакцією (одним чеком),
на території проведення Акції, визначеній цими Правилами.
5.2.
Не відповідають умовам Акції:
- операції, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «00» «14» березня 2016 року та після
«24» годин «00» хвилин «00» «27» березня 2016 року за київським часом;
- операції з отримання готівкових коштів через банкомати, банки та/або інші кредитнофінансові заклади;
- перекази коштів з рахунку Картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, в
тому числі перекази для оплати податкових платежів та інше;
- операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних квитків;
- операції з оплати ставок і парі в казино та інших гральних закладах, у тому числі через
Інтернет;
6. Подарунки Акції
Подарунки Акції:
- Подарунок № 1 – грошовий переказ на суму 800 (вісімсот) грн. 00 коп. у кількості 1
шт. за період акції.
- Подарунок № 2 – грошовий переказ на суму 500 (п’ятсот) грн. 00 коп. у кількості 2
шт. за період акції.
6.2. Кількість подарунків обмежена і складає кількість, зазначену в цих Правилах.
6.1.

6.3. Відповідальність Організатора та Виконавця обмежується вартістю та кількістю
Подарунків, передбачених цими Правилами.
7. Умови визначення одержувачів подарунків
7.1. Всі Учасники, які виконали умови, визначені п. 5.1. цих Правил, беруть участь у
визначенні одержувачів подарунків.
7.2. Виконавець Акції визначає одного одержувача Подарунку № 1 та двох одержувачів
Подарунку № 2 шляхом випадкової вибірки на сайті www.random.org серед усіх зареєстрованих POSтранзакцій за період проведення Акції
7.3. За результатами визначення одержувачів подарунків буде складено протокол. У
протоколі буде вказано номер транзакції, дату транзакції, суму транзакції, прізвище та ім'я
Одержувача Подарунку, а також дані про резервних Переможців (5 резервних Переможців для
кожного Подарунку). Протокол буде підписано протягом 5 (п’яти) робочих днів після проведення
визначення Одержувачів Подарунків.
7.4. Результати процедури визначення Переможців Акції є остаточними й оскарженню не
підлягають. Виконавець гарантує об'єктивність проведення процедур визначення Переможців Акції,
дані яких будуть внесені до Протоколу відповідно до цих Правил.
7.5. Один Учасник може отримати лише по одному подарунку Акції за одне визначення
Переможців.
7.6. Оподаткування подарунків Акції забезпечується Виконавцем відповідно до вимог
чинного законодавства України.
7.7. Вручення подарунків Акції відбувається до «11» квітня 2016 року включно.
7.8. Переможці Акції будуть оголошені в порядку передбаченому п.9.2. Правил.
8.
Порядок отримання Подарунків
8.1.
Для отримання Подарунку Переможець у строк, повідомлений Виконавцем Акції,
повинен протягом 2-х робочих днів з моменту визначення Переможців кожного з етапів, надати
Виконавцю копії паспорта громадянина України (усі заповнені сторінки), довідки про присвоєння
індивідуального податкового номеру (реєстраційного номера облікової картки фізичної особи –
платника податків), а також номер картки Учасника, що відповідає п. 4.1. цих Правил (надалі –
«Картка Учасника»), для перерахування Подарунку.
Зазначені вище копії документів та реквізити Картки Учасника повинні бути достовірними,
чіткими та розбірливими.
Відмова від надання зазначених вище копій документів та даних, надання їх пізніше
вказаного строку, надання копій документів, що мають ознаки фальсифікації, надання неповних /
нерозбірливих копій документів позбавляє такого Переможця права на отримання Подарунку Акції
та вважається, що такий Переможець добровільно відмовився від отримання Подарунку Акції.
8.2.
Учасник несе відповідальність за достовірність наданих даних. Організатор/
Виконавець Акції не несуть відповідальності у разі, якщо внаслідок надання невірних або неточних
даних Учасником Організатор / Виконавець Акції не змогли переказати кошти Подарунку або
переказали кошти іншій фізичній особі.
8.3.
Подарунок надається Учасникам, визначеним Переможцями, шляхом переказу коштів
на Картку Учасника. Переказ коштів відбувається протягом 15 робочих днів з дати отримання від
Учасника документів та даних, зазначених у п. 8.1 цих Правил.
8.4.
Після переказу Подарунку Одержувачу надсилається SMS-повідомлення про переказ
коштів.
8.5.
Умови використання Картки Учасника визначено правилами користування
банківською платіжною карткою та обслуговування карткового рахунку Організатора.
8.6.
Витрати на переказ Подарунків несе Виконавець Акції.
8.7.
Якщо протягом 7 (семи) календарних днів з дати повідомлення Учасника про
визнання його Одержувачем та необхідність надання документів та даних, зазначених в п. 8.1 цих
Правил, Учасник не надав документи для оформлення та перерахунку Подарунка, вважається, що
такий Учасник Акції втратив право на одержання Подарунку.
8.8.
Якщо Подарунок не було отримано Одержувачем (у зв’язку із наданням
недостовірних даних чи у зв’язку з відмовою Одержувача тощо) або якщо Одержувач надав не всі
необхідні документи або надані документи не відповідають дійсності, або якщо Одержувач не досяг
18 років, або якщо в діях Одержувача буде виявлено ознаки зловживань чи шахрайства, такому
Одержувачу може бути відмовлено в отриманні відповідного Подарунку. У такому разі буде
вважатися, що такий Одержувач добровільно та самостійно відмовився від Подарунку.

8.9.
Зобов’язання Виконавця щодо вручення Подарунку вважається виконаним в момент
списання коштів Подарунку з рахунку Виконавця. Виконавець/ Організатор не несе відповідальності
за неможливість Учасника отримати Подарунок з причин, що не залежать від Виконавця /
Організатора.
8.10. З моменту отримання Подарунків Акції, Переможці самостійно на свій розсуд
використовують Подарунки Акції.
8.11. Виконавець та Організатор не несуть відповідальність за подальше використання
таким Переможцем Акції Подарунку Акції. Виконавець та Організатор не несуть відповідальності за
умови використання Подарунків Переможцями Акції.
8.12. Виконавець та Організатор мають право:
відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала або неналежним чином виконала всі
умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;
відмовити у видачі Подарунку Акції Учаснику Акції, який здобув право на Подарунок,
але не виконав умови, необхідні для отримання Подарунку Акції згідно з цими
Правилами.
8.13. Виконавець та Організатор не несуть відповідальності за технічні проблеми з
передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів
зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені
або були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Подарунків Акції.
8.14. Виконавець та Організатор Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність
інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними. Якщо будь-який
Учасник Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Виконавця та/або Організатора (в тому числі
якщо інформація про Учасника Акції була змінена або була вказана невірно та інше) не має
можливості отримати Подарунок Акції, такий Переможець Акції не має права на отримання жодних
додаткових подарунків Акції, компенсацій або будь-яких інших виплат від Виконавця та
Організатора Акції.
8.15. Виконавець та Організатор та/або залучені ними треті особи не несуть
відповідальності за невиконання цих Правил у разі настання форс-мажорних обставин, таких як
стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у
законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші обставини, непідвладні контролю з
боку Виконавця та Організатора та/або залучених ними третіх осіб.
8.16. Виконавець та Організатор не відповідають за будь-які витрати Учасників Акції,
пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції.
8.17. Виконавець та Організатор не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання
будь-яких осіб Учасниками / Переможцями Акції і прав на одержання Подарунків Акції. Виконавець
та Організатор не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
8.18. Всі Подарунки Акції можуть бути отримані Учасниками Акції лише на умовах цих
Правил.
8.19. У разі відмови від отримання та / або неможливості отримання Подарунку
Переможцем з будь-яких причин, в тому числі, але не обмежуючись, у зв’язку з невиконанням вимог
цих Правил, право на отримання Подарунків переходить до резервного Переможця, першого /
наступного у переліку резервних Переможців.
9.
Порядок і спосіб інформування Учасників
9.1.
Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та
розміщення
офіційних
Правил
та
умов
Акції
на
Інтернет-сайті
Організатора
http://www.platinumbank.com.ua (надалі – Сайт).
9.2. ПІБ Переможців, а також резервних Переможців буде розміщено на Сайті, на офіційній
сторінці Організатора в соціальній мережі Facebook наступного дня після дати підписання Протоколу
9.3.
Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором та Виконавцем
протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції
можливі у випадку їх затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для
інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту
оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 9.1. Правил , якщо інше не буде спеціально визначене
безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.
10.
Персональні дані
10.1. Для отримання Подарунку Акції, Учасник Акції має надати Виконавцю інформацію (в
т.ч. особисту інформацію, персональні дані, тощо), передбачену цими Правилами.

10.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що він добровільно надає
безумовну згоду (дозвіл) Організатору на обробку своїх персональних даних, наданих для участі в
Акції, а саме: виконувати будь-які дії або сукупність дій, здійснених повністю або частково в
інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі
збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням,
використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням,
знищенням своїх персональних даних з метою участі в даній Акції, ідентифікації Переможців Акції, в
тому числі згоду на передачу Організатором, як володільцем, таких даних Виконавцю та третім
особам для подальшого використання їх з метою провадження ним діяльності щодо отримання
Переможцями передбачених умовами Акції подарунків.
10.3. Обсяг персональних даних, щодо яких здійснюється обробка, і які можуть бути
включені в бази персональних даних, визначається як будь-яка інформація про Учасника Акції, яка
стала відома Організатору в Період проведення Акції: прізвище, ім’я, по батькові, фото, стать, дата
народження, громадянство, документ, що посвідчує особу (вид документа, серія, номер, ким і коли
виданий), ідентифікаційний податковий номер, місце проживання, місце реєстрації, контактні
телефони, інформація про зміну прізвища, ім’я по батькові, інші контактні дані.
10.4. Кожен Учасник Акції підтверджує, що він повідомлений про включення його
персональних даних до бази персональних даних, про його права, що визначені Законом України
«Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні
дані. Учасник Акції підтверджує, що згода на обробку його персональних даних діє з дати прийняття
участі в Акції та є безстроковою.
Місцезнаходження бази персональних даних Публічного акціонерного товариства
«Платинум Банк» відповідає адресі місцезнаходженню Замовника: 03680, м. Київ, вул. М. Амосова,
буд. 12.
10.5. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від
надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать у Акції.
10.6. Виконавець та Організатор не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх
зобов’язань внаслідок надання Учасником Акції неповних, застарілих, недостовірних даних
(інформації).
10.7. Обов’язковою умовою отримання подарунків Переможцями є надання кожним з них
згоди Організатору на будь-яке правомірне використання наданої ними для участі в Акції інформації,
зокрема, але не обмежуючись, на безоплатне використання їх імен, прізвищ, фотографій, інтерв’ю
або інших матеріалів про них з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації в засобах
масової інформації, Інтернеті, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ та/або
з будь-якою іншою метою, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного
характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. При цьому
таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем чи Організатором. Надання
такої згоди є автоматичним та відбувається шляхом прийняття Учасником участі в Акції.
10.8. Надання такої згоди є остаточним та не потребує отримання додаткових підтверджень,
заяв тощо та/або укладання будь-яких договорів (угод), та/або виконання будь-яких інших дій на
підтвердження згоди Переможців щодо використання Організатором інформації, зазначеної в п. 10.7.
цих Правил.
11.
Інші умови Акції
11.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і
повністю згоден з цими Правилами Акції і буде їх дотримуватися.
11.2. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції
бере на себе всі ризики щодо відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та
отриманням Подарунків Акції.
11.3. Окрема плата за право участі в Акції не стягується.
11.4. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом
Акції Організатор, Виконавець Акції мають право залучати будь-яких третіх осіб.
11.5. Всі Учасники Акції самостійно оплачують всі будь-які витрати, понесені ними у
зв'язку з участю в Акції.
11.6. Учасники Акції погоджуються не надавати засобам масової інформації відомості про
участь в Акції та отримання Подарунків Акції без згоди на це Організатора Акції.
11.7. Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються на основі чинного
законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і

при не врегульованих правилами спірних питань, остаточне рішення приймається Організатором
Акції.
11.8. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Виконавець чи Організатор не
зобов’язаний вести переписку, надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що
стосуються умов проведення, визначення Переможців, чи будь-яких інших подібних питань щодо
даної Акції.

